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www.themoviescuracao.com
For more info.: Tel.: 465-1000

HAPPY FEET TWO 3D - Final Week
Sat. & Sunday Matinee: 12:45                                              

THE SITTER - Final Week
Sat. & Sunday Matinee: 12:45; 14:45

Daily Shows: 16:45; 18:45; 20:45
Late Show Fri. & Sat.: 22:45

ALVIN AND THE CHIPMUNKS: 
CHIPWRECKED

Sat. & Sunday Matinee: 13:00; 15:00
Daily Shows: 17:00; 19:00

THE DARKEST HOUR 3-D
Sat. & Sunday Matinee: 12:45; 15:00

Daily Shows: 17:15; 19:30; 21:45

THE GIRL WITH THE
DRAGON TATOO

Sat. & Sunday Matinee: 13:30
Daily Shows: 16:45; 20:00; 21:00                           

THE ADVENTURES OF TIN TIN 3-D
Sat. & Sunday Matinee: 15:15

Daily Shows: 17:45; 20:15
Late Show Fri. & Sat.: 22:45                          

THE DEVIL INSIDE 
Sat. & Sunday Matinee: 13:00; 15:15

Daily Shows: 17:30; 19:45; 22:00                               

www.thecinemas.an
For more info.: Tel.: 465-1000

Meer autonomie, 
zo’n uitspraak 
komt zo onge-
kend voorba-

rig, soepel en lenig uit de 
mond van voorstanders van 
meer ‘vrijheid van handelen’ 
voor het Curaçaose volk. 
Nog vuriger, nog onafhan-
kelijker zelfs, loze termen 
rollen meermalen over de 
gespleten tong. Het flirten 
hiermee is bij sommige van 
onze lokale politici schering 
en inslag wanneer ze niets 
anders meer kunnen verzin-
nen. 

Je moet het per slot ergens 
over hebben op een aan 
alle kanten lekkende boot 
waarop over een paar jaar 
gezien de dan geldende ra-
ting van de Federal Aviation 
Administration slechts kleine 
vrachtvliegtuigen met spot-
goedkope onbelaste groen-
ten mogen landen. Suiker-
bieten en kool bijvoorbeeld; 
leguanen en zure zult heb-
ben we zelf wel. Crisiseten 
uit de tijd van de planta-
ges. Dat was werken in het 
zweet ons aanschijns, erger 
nog dan in Suriname, Cuba, 
Cayenne en de Verenigde 
Staten bij elkaar weten onze 
opportunistische historici en 
antropologen zonder enig 
historisch besef. 

Vandaar ook die hekel aan 
hard werken en de neiging 
tot feestvieren om niets. In 
dit kader lijkt Curaçao ver-
rassend veel op het bana-
nen-Nicaragua van onze 
socialistische vriend Ortega 
en op São Tomé en Prin-
cipe, een kleine eilandenar-
chipel, vroeger kolonie van 
Portugal, met zo’n 150.000 
inwoners gelegen in de Golf 
van Guinee. Daar weigert de 
plaatselijke bevolking mas-
saal op de cacaoplantages 
– hun monocultuur en enig 
exportartikel – te werken en 
is de corrupte regering qua 
inkomsten voornamelijk af-
hankelijk van buitenlandse 
giften, subsidies en dona-

ties. Op die plantages wer-
ken dus nu ook veel buiten-
landers die niet te beroerd 
zijn het vuile werk op te 
knappen. 

Vergelijk dit met onze econo-
mische pilaar nummer 1, het 
toerisme, dat ook steunt op 
vele uit het buitenland geïm-
porteerde arbeidskrachten. 
Een 80/20-regeling is dus 
zonder meer een uitkomst 
om aan deze hopeloze voor 
ons zo frustrerende situatie 
voor eens en voor al een 
einde te maken en over een 
paar jaar zijn de grote ho-
tels ruime kantoren zonder 
airco geworden voor onze 
ambtenaren en runnen op-
timistische en idealistische 
eilandgenoten – zoals op St. 
Lucia – een bed & breakfast 
voor zuipende backpack-
toeristen uit Australië. 

Eindelijk rust in de tent en 
af van dat hinderlijke vuur-
werk en getoeter wanneer 
er ‘s avonds weer eens een 
cruiseschip dreigt te vertrek-
ken. Eindelijk terug naar 
de basis, de authenticiteit, 
sterker nog naar de eigen 
identiteit, die dan om de 
hoek van de vervuilde stra-
ten van Otrobanda voor het 
grijpen ligt en zich uit in pre-
sident Wiels die iedere dag 
met chauffeur in zijn SUV 
een inspectietocht langs de 
vele snèks over zijn eiland 
maakt, analoog aan zijn col-
lega-presidenten van Domi-
nica en St. Vincent.

Autonomie en onafhanke-
lijkheid, maar dit ontgaat de 
meeste mensen, hebben 
een sterke link met authen-
ticiteit, de facto een techni-
sche term in de existentia-
listische filosofie. Nooit van 
gehoord dus, zeggen onze 
maar matig geschoolde po-
litici, en wat de boer niet lust 
pruimt hij ook niet. Dat heet 
‘good governance’.

Authenticiteit is de mate 
waarin iemand trouw is aan 
zijn eigen persoonlijkheid, 
geest of karakter, ondanks 
externe krachten en invloe-
den die erg verschillend en 
anders zijn dan de eigen 
situatie. Het is een proces 
naar volwassenheid, een 
proces van de vrije geest en 
op dit eiland van existenti-
ele angst en paranoia is het 
vrijwel onmogelijk een ech-
te vrijdenker, een libertijn, 
te zijn of te vinden. Eerder 
vindt men een naprater die 
zich dagelijkse door kranten-
brij heen worstelt en aan die 
gedrukte letters zijn opinie 
en bestaansrecht ontleent. 
Jammer, maar we hebben 
geen authentieke politici, 
geen iconen zoals bijvoor-
beeld Vaclav Havel uit Tsje-
chië dat was. 
Authentieke politici heeft dit 
eiland nooit gekend. Wel-
licht op enige afstand Don 
Martina, Miguel Pourier en 
Stanley Brown, maar ook zij 
lieten zich inkapselen in een 
systeem dat ze in wezen in 
de grond van hun hart niet 
ambieerden. We zijn er dus 
maar mooi klaar mee, met 
de huidige regeringsploeg 
en aanverwante hoge amb-
tenaren. Gelukkig heeft het 
volk hier geen enkele notie 
van als er nog maar op de 
pof fried rice, patat tur kos 
en een flesje rum bij de chi-
no kan worden gehaald. Het 
volk gaat in ieder geval niet 
op onderzoek uit. Zou de 
uitspraak van Socrates dan 
toch nog steeds valide zijn 
dat ‘het ononderzochte le-
ven niet het leven waard is’?

‘authenticiteit’

VADERS

HET ENE na het andere bouw-
consortium haakt intussen af, 
ten slotte blijft alleen Ballast 
Nedam over, maar dat wisten 
wij drie jaar geleden ook. Maar 
ook die valt af, dit proces loopt 
vanzelf vast, zoals toen in 1953 
ik een geitje in het asfaltmeer 
zag vastlopen en het daarna 
opgezet aan het Radulphus 
College schonk. Dit verhaal 
staat nu op de achterflap van 
een van de leerboeken van deze 
school.
Aanstaande woensdag worden 
de Staten door Berenschot (SO-
NA) bijgepraat over NHN wat 
straks staat voor Nunka un 
Hospital Nobo. Deze club van 
verwende adviseurs zal zoals 
altijd niets nieuws vertellen, 
aalgladde jongens waar onze 
ambtenaren niet tegen zijn 
opgewassen. U zult vernemen 
dat ondanks hier en daar een 
tegenvallertje, alles naar wens 
(wiens wens?) verloopt en dat 
het achter de UNA over drie 
jaar opent. Pure lariekoek, om 
niet te zeggen leugens. Dit heb 
ik al meerdere malen uiteenge-
zet en niemand die mij tegen-
sprak. Wie zwijgt stemt toe, of 
het nu aannemers, architecten 
of medici zijn. Dit proces is 
ten dode opgeschreven omdat 
er totaal geen rekening wordt 
gehouden met onze realiteit, 
niet met de culturele, niet 
met de medische, noch met de 
technische. Bovendien is ‘De-
sign Build and Management 
(DBM)‘ een planningsmethode 
waar voor een ziekenhuis nog 
geen ervaring mee is opgedaan, 

zeker niet door Berenschot. 
Ziekenhuizen zoals die be-
staan en zoals Berenschot die 
hier wil laten bouwen behoren 
tot de meest gecompliceerde 
gebouwen die er bestaan, een 
achterhaald concept met 300 
bedden voor 300.000.000,00 
Nafs in 3 jaar bouwen op een 
moeras van een bouwterrein 
dat evenals het geld nog niet 
beschikbaar is. 
Nadat ik in Nederland in 20 
jaar tijd ongeveer 3.000.000 m² 
aan gebouwen ontwierp, won ik 
samen met Laura Kaper, een 
van mijn vele voormalige TUD-
studenten, onder het motto ‘Big 
Bang’ vanuit Curaçao in 2009 
de eerste prijs van de Europese 
prijsvraag voor Het Ziekenhuis 
van de Toekomst. Ik heb recht 
van spreken. Dit winnende ont-
werp ontkent fundamenteel 
enige toekomst voor het Grote 
Ziekenhuis, een 19e eeuws mo-
del dat in onze moderne wereld 
van elektronica en internet 
definitief heeft afgedaan. ‘Out-
of- the-box’-denken is voor de 
Berenschots in deze wereld on-
aantrekkelijk, dat brengt wei-
nig geld op en is vermoeiend. 
Dat soort clubs werkt liever 
op routine en gebaande pa-
den, zoals trouwens de meeste 
mensen, ook hier. Big Bang 
bestaat uit een virtueel en re-
eel netwerk van in de stad ge-
spreide kleine en middelgrote 
voorzieningen. De kern is een 
kostbaar en hoogwaardig ope-
ratiecentrum voor 60 bedden, 
waar patiënten maar een of 
twee dagen verblijven. Daarna 

wordt men overgeplaatst naar 
een van de carehouses. Dat 
zijn verpleegcentra met gemid-
deld 80 bedden in verschillende 
soorten en maten.
Soms is het een nieuwe of oude 
vleugel aan een hotel, een ge-
restaureerd deel van het oude 
SEHOS, een vernieuwd Taams 
en Advent, of enkele paviljoens 
op Westpunt. Verspreid In de 
stad liggen kleine en middel-
grote poliklinieken, voormalige 
oficinas van onze specialisten, 
soms in combinatie met huis-
artsen, tandartsen en andere 
eerstelijns-medici. Elders vin-
den wij prikcentra, botika’s en 
andere voorzieningen. Maal-
tijden worden geleverd door 
de betere restaurants en ho-
tels. Met deze schets moet het 
principe van het decentrale 
concept duidelijk gemaakt zijn. 
Er komt veel meer bij kijken, 
maar in essentie sluit dit model 
naadloos aan op een (medische) 
cultuur die hier al bestaat en 
bekend is. Omdat het nieuw 
is vraagt het wel meer voor-
stellingsvermogen, maar daar 
staat tegenover dat er geen 
grote lappen grond nodig zijn, 
gemakkelijk kan worden gefa-
seerd waardoor risico’s beperkt 
worden. Dus dames en heren 
van de Staten, ga woensdag 
dwarsliggen, denk nu zelf na, 
wees realistisch, luister goed, 
maar wel voor de laatste keer 
naar Berenschot.

CARLOS WEEBER 
(architect)

Curaçao

Deze schijtlaars houdt nooit meer op

HET WEGLOPEN uit om het 
even welk overleg getuigt van 
erg weinig, zo niet geen en-
kele vorm van innerlijke be-
schaving.

J. MARTINA
Curaçao

Weglopen

WILLEMSTAD — De eerste week van de naschoolse opvang van Stichting Felis in Otrobanda is een succes gebleken. De 
opvang wordt na vijf werkdagen reeds dagelijks door 32 kinderen bezocht. Mede om dit te vieren hebben de kinderen afgelo-
pen vrijdagmiddag een uitstapje kunnen doen in de trolleybus van Casper Tours. Dit alles onder toeziend oog van meerdere 
begeleiders. Tevens is er een nieuwe voorzitter aangesteld. Het gaat om John Leito. Hij heeft in meerdere besturen gezeten en 
heeft veel ervaring als sportcoach en in het werk met jongeren. Stichting Felis is een initiatief van de in Otrobanda geboren 
Gerda van Petersen. Haar partner G. Mulder (beter bekend als de artiest Brainpower), afgestudeerd in Communicatieweten-
schap, bedacht de naam Felis (Felisidat Espasio Libertat i Speransa) en is momenteel op meerdere niveaus bij dit project 
betrokken. Meer informatie is te vinden op  www.stgfelis.com. Op de foto zetten de nieuwe voorzitter John Leito en Brainpower 
de kinderen met begeleiders op de tourbus.

Opvang Felis succes

Gouverneur krijgt boek Baselmans
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WILLEMSTAD — John en Elsa Baselmans hebben donderdag het boek ‘Curaçao, maffia 
eiland’ aangeboden aan gouverneur Frits Goedgedrag. Van het boek zijn volgens de schrij-
ver inmiddels 80.000 exemplaren gedownload via het internet. Op de foto gouverneur Frits 
Goedgedrag, Elsa Baselmans en schrijver John Baselmans, die ook regelmatig ingezonden 
brieven schrijft.

WILLEMSTAD — De 
Stichting Kinderbe-
scherming bestaat dit 
jaar 65 jaar. In verband 
hiermee zijn er verschil-
lende activiteiten ge-
pland om de aandacht 
te vestigen op de rech-
ten van het kind in het 
algemeen en op urgente 
problemen die onder 
jongeren spelen. 

De start van deze activi-
teiten is maandag met een 
oecumenische mis op het 
Fortplein. De minister van 
Onderwijs zal dan een pro-
clamatie afkondigen in ver-
band met de rechten van 
het kind. De muziek tijdens 
de mis wordt verzorgd door 
een kinderkoor en Fundas-
hon un bon Hóben pa un 
bon Famia. 
Het evenement begint 
om kwart voor zeven. Het 
wordt afgesloten met een 
heildronk en duurt tot half 
tien.

Dienst voor 
jarige Kinder-
bescherming

De UNA-studenten heb-
ben onlangs een inventa-
risatie van de hulpbehoef-
ten van de wijkbewoners 
verricht. Ook hebben de 
studenten een plan ont-
wikkeld om de wijk leef-
baarder te maken. Zij zijn 
tot drie belangrijke pun-
ten gekomen. Deze worden 
vanmiddag om half zes in 
het buurtcentrum van 
Kanga (Klup Kangaru) 
bekendgemaakt. 
Iedereen is hiervoor uit-
genodigd, met name de 
bewoners van Kanga zijn 
welkom. Om het wijkont-
wikkelingsplan te kunnen 
voltooien zijn de studen-
ten op zoek naar vrijwilli-
gers. Ook is er vraag naar 
sportmateriaal, waaron-
der materiaal voor voet-
bal, softbal en basketbal 
en recreatiespelletjes. 
Geïnteresseerden en do-
nateurs kunnen contact 
opnemen via de telefoon-
nummers 676-6608 / 697-
3504.

WILLEMSTAD — Stu-
denten van de Univer-
siteit van de Neder-
landse Antillen (UNA) 
zoeken vrijwilligers 
voor naschoolse op-
vang en voor cursussen 
en workshops bestemd 
voor werklozen in de 
achterstandswijk Kan-
ga.

Vrijwilligers 
gezocht voor 
werklozen in 

Kanga

INGEZONDEN


